
 

 

 

 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA: 

LABORATÓRIO DE INTERPRETAÇÃO CÊNICA III (Módulo 

I) 

CÓDIGO:  

DAA00291 

CURSO/DEPARTAMENTO: 

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 
CARGA-HORÁRIA: 

40h 
PRÉ-REQUISITOS: 

Laboratório de Interpretação Cênica  
CRÉDITOS: 

2 

PROFESSOR: Luiz Daniel Lerro¹  VIGÊNCIA/PERÍODO:  

2019-2 
¹Doutor em Artes Cênicas –  Universidade de Bolonha (UNIBO – Itália) e Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). 
EMENTA 

 

Construção de partituras de ação. Precisão. Memória. Equilíbrio. Oposição. Modos contemporâneos na 

construção da cena a partir dos princípios de Jerzy Grotowski, Peter Brook, Artaud e outros teatrólogos da 

atualidade. 

OBJETIVOS  

 

Propiciar a experiências com métodos contemporâneos de criação cênica, seus fundamentos, princípios e 

aplicabilidades 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

08.08.2019 – Apresentação da ementa e organização da disciplina; 

15.08.2019 – O magistério de Stanislavski – crise e reflexão sobre a aplicação do sistema; 

22.08.2019 a 05.09.2019 – Tartufo, a última etapa do processo investigativo de Stanislavski; 

12.09.2019 – 1ª avaliação; 

19.09 a 03.10.2019 – Modos contemporâneos de organização cênica; 

10.10.2019 – 2ª avaliação e conclusão do primeiro módulo.  
 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

a) Método:  aulas teórico-práticas, leituras e discussões em classe, prática de atividades laboratoriais, 

composição e organização de ações físicas. 

b) Recursos:  data show, lousa e som estéreo. 

 
AVALIAÇÃO 

O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa final, mas também 

durante os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) frequência/horário; b) participação em 

sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. A avalição será 

organizada em dois módulos; sendo que para cada módulo será distribuido 10 pontos. Sendo a media final 

calculada a partir de media aritmética.  

 



 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

I – BÁSICA 

 

STANISLAVSKI, Konstantin. Minha vida na Arte. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. 

RICHARDS, Thomas. Trabalhar com Grotowski sobre as ações físicas. 1ª ed. São Paulo: Perspectiva, 

2012. 
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